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Oamenii muncii din întreaga țară, maniies- 
tîndu-și atașamentul față de politica înțeleap

tă a partidului, hotărîrea lor de a munci și pe 

mai departe cu același entuziasm, continuă să 

dezbată în aceste zile proiectele de Directive 

ale celui de-al IV-lea Congres al partidului. 
Adunările an loc într-o atmosferă însulleți- 
toare de activitate intensă pentru obținerea 

de rezultate cit mai bune în întrecerea socia
listă. Ele constituie un prilej de analiză a 

muncii depuse pînă acum, de exprimare a ho- 

tărîrii obținerii de noi succese în îndeplinirea 

sarcinilor trasate de partid.

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului
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cheumi
...Punct de plecare 

in creșterea exigenței
ln toate fabricile 

Complexului pentru 
industrializarea lem
nului din Tg. Jiu. au 
Început dezbaterile 
proiectului de Direc
tive ale Congresului 
al IV-lea al PJdJt. 
La dezbaterea care 
a avut Ioc la Fabri
ca de plăci aglome
rate din lemn, din 
primul pînă in ulti
mul minut al discu
țiilor, a dominat at
mosfera de lucru, de 
creație. Vorbitorii, 
exprimind totala lor 
adeziune față de po
litica științifică, rea
listă și înțeleaptă a 
partidului nostru, au 
relevat cu satisfacție 
sarcinile importante 
ce revin in viitorul 
cincinal economiei 
forestiere și fiecare 
a cintărit matur asu
pra posibilităților pe 
care le are la locul

său ce 
tru a contribui ia în
deplinirea lor.

— Am nmmcnt 
cu toțx — sooet li
cărul inginer Canoe 
Desculța, șolU ta- 
brtcii PJU_ — ct 
ln proiectul ce Di
rective se prevede.

La C. I. L
TG. JIU

pentru utilizarea cit 
mai deplină a lem
nului plin cit ți a 
celui de dimensiuni 
mici, crearea unei 
noi capacități de 
prelucrare in pro
dusul superior semi
finit și Unit. Aceste 
sarcini, a arătat vor
bitorul, se adresează 
și iabricii noastre, 
ln proiectul de Di
rective se subliniază

ce pndtse.e sezzm- 
oăe trebuie sa ăe 
de o en-jfsce s-c>e- 
noard. In pnmeie 
dad Jun din acest 
cr„ cciearvul itxx.- 
a> a deoițt aăczx-l 
ăe cabtae Ja oces» 
scrtimerxe cu 1X5 * 
stXd. la coadi* bu
ne a fost incepi^-it 
și plazxd de export. 
40 1a sulă din păo 
le produse aici sin: 
destinele expertului.

Grija pentru rea
lizarea In cori mie
re a produselor ta 
un incit nivel cclda
tiv a srăb&ia ca un 
tir roșu an intui 
tuturor parucipanți- 
lor la dezbateri. Tî- 
nirul inginer Nico- 
lse Brincuș. tehnoio-

C. PRIESCV

I Continuare 
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— Miko
irecția Brăila,
Combinatul de 
stuiI in de
cursul ultimilor 
ani am făcut de 
nenumărate ori 
drumul cu a-

ceastă destinație. De regulă 
veneam dinspre Deltă, unde 
urmărisem manevrele mare
lui asalt al țării stufului. 
Odată, cineva m-a întrebat 
de ce am ales tocmai Delta 
ca subiect al reportajelor 
mele, ln toamna lui 1955, 
ci nd am fost pentru prima 
oară in Deltă, m-au impre
sionat, firește, și pe mine 
frumusețile și vraja incom
parabilă a acestor meleaguri. 
Si totuși poate că întoreîn- 
du-mă m-aș ii mărginit nu
mai la niște însemnări de 
călătorie, dacă nu interve
nea ceva. Am poposit atunci 
pe o insulă pentru a vizita 
stațiunea de cercetări des
pre care auzisem că funcțio
nează acolo. Mare parte a 
insulei se afla sub apă. Co- 
bortnd din șalupă m-am în
dreptat direct spre unica 
clădire, o căsuță cu acoperiș 
de stuf, ridicată în apropie
rea malului, ln fața ei privi
rea mi-a fost reținută de o 
gazetă de perete. Înainte de 
a intra, am citit unicul arti
col afișat. Se aiirma în el că 
pe locurile unde se află a- 
ceastă insulă mlăștinoasă 
cu căsuța singuratecă, în 
mijlocul apelor părăsite și al 
stufărișului fără sfîrșit se va 
construi peste cîțiva ani un 
orășel, cu blocuri moderne, ' 
cu lumină electrică, cinema
tograf, magazine, care va ii 
capitala. împărăției stufuri
lor. Mi-a venit să rid. Arti
colașul mi s-a părut cu haz, 
comic. Blocuri în Deltă ? I 
Oraș în mijlocul pădurilor 
de stuf, pe o bucată de pă- 
mint pustiu, mlăștinos ? !...

Deasupra ușii de intrare 
pe o tablă de lemn era scris: 
Stațiunea de cercetări a A- 
cademiei R.P.R. Înăuntru lu
crau trei bărbați în halate 
albe. Era un iei de labora
tor. Intr-un colț, o vitrină

Ervin -------------- -
în care erau expuse cartoa
ne, celuloză, foi de hirtie, 
ghemotoace de fire, mostre 
de țesături și bucăți de pin- 
ză. Iată cite lucruri se pot 
produce din stuf, mi-au ex
plicat cu entuziasm oamenii 
în halate albe, care la des
părțire m-au invitat să revin 
peste cîțiva ani, să mă con
ving dacă cele scrise in ar
ticolul lor vor ii tost adevă
rate sau nu.

De atunci am revenit în 
fiecare an în Deltă. Pe insu
la Maliuc astăzi arde lumi
na electrică, locuitorii săi 
stau in blocuri de locuințe 
cu baie și tot confortul, au 
cinematograf, magazine, dis
pensar medical. Și nu de 
mult au deschis un hotel 
turistic. Insula a fost asa
nată, mlaștinile au dispărut, 
orășelul crește și se întinde 
an de an, așa cum am citit 
în articolul de la gazeta de 
perete. Atunci a început și 
asaltul Împărăției stufului. 
Iar eu am avut norocul de 
a putea urmări de la început 
cum transformă socialismul 
această regiune aproape 
primitivă. Am cunoscut pe 
mulți dintre pionierii, eroii 
bătăliei pentru cucerirea 
împărăției stufului, cutre
ierând cu ei pe vapor, pe 
barcă, pe sanie, pe tractorul 
cu șenile sau avion „jungla" 
Deltei. Am trăit emoțiile 
construirii agregatelor pentru 
recoltarea stufului. Am pe
trecut zile de neuitat printre 
pescari, dintre care pe mulți 
asaltul stufului i-a ridicat 
din lotca primitivă direct la 
volanul combinei epocii mo
derne, și d-a mutat-ditt co
cioabele durate pe stîlpi, în 
blocurile cu locuințe confor
tabile. Am scris despre ei, 
încercind să aștern pe hîrtie 
etapele creației așa cum 
le-am văzut la fața locului 
și cum mi-au povestit oame
nii. Astfel am devenit unul 
dintre cronicarii celei mai 
exotice lumi t acvatice din 
Europa și al transformării

(Continuare in pag. a Il-a)

ANGAJAMENTE 
ÎNDEPLINITE

• Petroliștii Trustului de 
foraj Tg. Jiu au îndeplinit 
planul de producție pe primul 
semestru al anului. In această 
perioadă, viteza de foraj a 
crescut de la 3 la sută, cit 
prevedea planul, la 9,4 la sută. 
In același timp, ei au obținut 
o creștere a productivității 
muncii de 10,2 Ia sută, au re
dus prețul de cost și au obți
nut economii in valoare de 
peste un milion de lei față de 
prevederi.
• Printre unitățile econo

mice din regiunea Dobrogea 
care au anunțat îndeplinirea 
angajamentelor reînnoite lua
te în cinstea Congresului 
partidului se află și Fabrica de 
ciment din Medgidia. Colecti
vul acestei unități a realizat 
peste planul Ia zi 3 000 tone 
clincher și 7 500 tone ciment 
de bună calitate. Astăzi, pe Magistrala Nord-Sud din Capitala

MATURITATE

URGENTAT! REPARAȚIILE,
VINE SECERIȘUL

■| tarea timpului a- 
jută sau îngreu
nează desfășura
rea lucrărilor a-

, gricole. Experien
ța multor ani a 
dovedit cu priso

sință necesitatea ca ținîndu-se 
seama neapărat de acest fapt, 
fiecare campanie să fie pregă
tită cu multă vreme înainte 
de declanșarea ei.

în perioada în care ne a- 
flă’m, secerișul bate la ușă. 
în condițiile unui an secetos, 
această lucrare ar fi fost acum 
în toi; în sudul țării, de altfel 
a început recoltatul orzului; 
pentru zonele mai nordice, di
ferența de timp se măsoară în 
zile. Era, deci, momentul ca 
toate mașinile care vor fi fo
losite la strînsul recoltei de

păioase să se afle pe cîmp, la 
brigăzi, în perfectă stare de 
funcționare, iar magaziile să 
fie pregătite să primească 
boabele.

Care este tabloul — privit 
din acest punct de vedere — 
în regiunea Bacău ? Multe u- 
nități agricole sînt gata pen
tru seceriș. Pe ansamblul re
giunii însă, situația nu este 
deloc satisfăcătoare. într-un 
buletin informativ al Consi
liului agricol regional, data 14 
iunie, se specifica: combine 
reparate — 60 la sută din nu
mărul prevăzut, batoze — 45 
la sută, prese de balotat paie 
— 54 la sută etc. La S.M.T. 
Roman, una din cele mai do
tate unități din regiune, la 13 
iunie nu erau reparate nici 
jumătate din numărul com

binelor și batozelor. Peste 
trei zile, schimbările survenite 
în această evidență erau cu 
totul neînsemnate.

— Ne lipsesc multe piese 
de schimb — motiva tovară
șul director al stațiunii cauza 
rămînerilor în urmă.

într-adevăr, lipsesc piese de 
schimb, dar multe din acestea 
pot fi asigurate local, prin 
recondiționarea celor cu un 
grad de uzură mic. Dar pro
centul recondiționărilor este 
total necorespunzător posibi
lităților din cauză că munca 
în atelier n-a fost bine orga
nizată. De exemplu, s-a tără
gănat timp de zece zile um
plerea buteliilor cu oxigen. 
Apoi se manifestă o slabă 
exigență față de modul în 
care se respectă disciplina de

producție ; în ziua de 16 iu
nie au lipsit de la lucru doi 
șefi de sector și alți lucrători 
repartizați la reparații.

Să mergem însă și pe ur
mele pieselor de schimb. Au 
avut nevoie de numeroase re
pere și mecanizatorii de la 
S.M.T. Ștefan cel Mare din 
raionul Piatra Neamț. N-au 
stat însă cu mîinile încruci
șate așteptînd, ci au făcut 
schimburi cu gospodăria de 
stat din apropiere. în felul a- 
cesta, aici reparația combine
lor se apropie de sfîrșit. Să 
facem un sondaj și în magazii. 
La S.M.T. Roman există peste 
necesar un reper foarte soli
citat de către mecanizatorii de 
la S.M.T. Podoleni. în depo
zitele bazei nr. 7 de aprovi
zionare din Bacău există în

rafturi multe piese care însă 
nu sint trecute în fișele de 
evidență, fapt ce duce la în- 
tîrzierea livrării lor spre uni
tățile solicitante.

Și nu sînt singurele rezerve 
nefolosite. Stațiunile de ma
șini și tractoare care sînt mult 
avansate cu reparațiile și 
care au și forțe suficiente, și 
ateliere mobile și piese de 
rezervă pot veni în ajutorul 
celor rămase în urmă.

Iată numai cîteva posibili
tăți pe care serviciul S.M.T. 
din cadrul Consiliului agricol

C. NANCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Bacău

(Continuare ln pag. « Il-a)

■[j n de an, în această a doua jumă-
; tate a lui iunie, agenda actualității 

școlare înregistrează în mod firesc, 
i ca pe evenimentul numărul unu, exa

menul de maturitate. An de an, ex- 
I cepționala probă menită să ateste 

unui tînăr maturitatea cunoștințelor 
sale dobîndite în școala medie, suscită un interes 
general, depășind cu mult granițele zonei contro
late de relația candidați la examen — profesori, 
invitînd la meditații care, de asemenea, depășesc 
ceea ce am numi cadrul strict al examenului —■ 
controlul unor cunoștințe variate și complexe și 
aducînd în centrul atenției o problemă funda
mentală de etică a tinerei noastre generații: sen
timentul responsabilității față de societate, presu- 
punînd indestructibil o înaltă exigență față de 
tine însuți.

Cei care, curînd, vor deveni fericiții deținători 
ai diplomelor de maturitate, sesiunea iunie ’65, 
ne-ar răsplăti în cel mai bun caz cu indiferență 
dacă le-am privi biruința doar prin prisma efor
tului depus cu cîteva zile în urmă de a-și redacta 
lucrările scrise, or pe care îl depun acum de a 
răspunde oral. Ar fi îndreptățiți. Pentru fiecare 
dintre ei, adest examen constituie de multă vreme 
prilejul excepțional al unui bilanț nu numai al 
învățăturii ci și al tuturor trăsăturilor care le alcă
tuiesc profilul etic. Și recunoașterea obligatorie a 
acestui adevăr naște o obligație cu un caracter și 
mai pregnant de generalizare: situează medita
țiile privind examenul de maturitate în ansamblul, 
marilor dezbateri care însuflețesc întreaga noa
stră opinie publică în aceste zile, în uriașul co
mentariu colectiv în jurul proiectelor de Directive 
ale celui de-al IV-lea Congres al partidului. Pen
tru că succesul la examenul de maturitate îi con
feră tînărului candidat covîrșitoarea satisfacție de 
a fi realizat un pas important pe drumul care va 
consemna și numele său printre cele 130000 de 
noi cadre medii de specialitate, .sau printre cele 
110 000 de noi cadre cu pregătire superioară pre
văzute în proiectele de Directive să fie date de 
învățămîntul nostru economiei naționale, în pe
rioada 1965—1970.

Și astfel, examenul de maturitate devine poarta 
de aur deschisă spre împlinirea unui vis. Un vis 
cu ochii deschiși, lucid și plin de certitudinea 
realizării lui, o emoționantă întîlnire cu viitorul. 
Pînă și cele mai strict teoretice cunoștințe expuse 
în fața examinatorilor capătă un interes practic, 
intră în circuitul vieții, își pierd caracterul de 
noțiuni și devin fapte. Scrisă exact cu creta pe 
tablă, formula acidului sulfuric îmbracă în clipa 
următoare halatul alb al tehnicianului sau ingi
nerului chimist de mîine, care se află cu sigu-

OCTAV PANCL'-IAȘI

(Continuare ln pag. a Il-a)

Pe șantierele 
de locuințe 

din Constanța
La Constanța au fost 

terminate alte 200 de 
apartamente în com
plexul de locuințe To
mis II. Locatarii ur
mează a le primi în fo
losință în următoarele 
zile. La alte două 
blocuri din noul car
tier al marinarilor și 
constructorilor portuari, 
întreprinderea de con
strucții hidrotehnice din 
localitate execută ulti
mele finisări. Mai multe 
blocuri se află în fini
sare și în celelalte o- 
rașe din regiune. Sînt 
create toate condițiile

pentru îndeplinirea an
gajamentului construc
torilor din Dobrogea 
de a termina pînă la 
Congresul partidului 
758 de apartamente.

în lumina prevederi
lor proiectului de Di
rective ale celui de al 
IV-lea Congres al par
tidului, în viitorul cin
cinal se va ridica un 
mare complex de lo
cuințe cu mai multe 
mii de apartamente în 
zona nordică a orașului 
Constanța, unde lu
crările din prima etapi 
au ți început.
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LA PAS PE...
BICICLETA

Ultima etapă a cursei cicliste 
UCECOM, Brașov—București, nu a 
adus nimic nou în fruntea clasa
mentului. Gabriel Moiceanu, de la 
clubul Dinamo, a sosit primul pe 
stadionul Republicii, dar Ion Arde
leana din echipa Steaua și-a păs
trat tricoul galben. Victoria tină- 
rului Ardeleanu, prima într-o com
petiție de lung kilometraj, s-a con
turat după etapa de la Sibiu, pe 
care a cîștigat-o Ia mare luptă. 
Apoi, de-a lungul traseului, Ar
deleanu și-a apărat cu pricepere 
poziția de lider, beneiiciind și de 
ajutorul ..................................
săi de echipă, 
în acțiunile 
apărat de 
versori.

Actuala 
VCECOM 
alergători, 
mai vîrstnici, dar aproape toți cu 
o pregătire sumară, insuficienta 
pentru o cursă lungă, cu un tra
seu dificil, care a cuprins aproape 
Ia iot pasul numeroase urcușuri și 
coborîșuri. Aceasta este, de altfel, 
și explicația monotoniei care a 
domnit în pluton cea mai mare 
parte din timp, a mediilor orare 
scăzute înregistrate în majorita
tea etapelor. De regulă, s-a rulat 
liniștit, caravana lăsînd impresia 
că se alia într-o excursie de plă
cere. linele încercări de animare 
d bursei au fost lichidate de aler
gătorii instalați în fruntea clasa
mentului, care nu mai doreau ni
mic altceva decît sosirea, în plu
ton compact, la capăt de etape. 
Firește, echipele și alergătorii își 
lac calculele lor într-o cursă ci
clistă dar considerăm că ,asemenea 
calcule nu pot fi împinse pînă 
acolo Incit să ducă la denaturarea 
unei competiții, la transformarea 
ei Intr-un voiaj oarecare. De alt
fel, speculațiile tactice, interesele 
de club, ale unora sau altora din
tre echipe, de obicei Steaua și 
Dinamo, rivale permanente în 
cursele de șosea, au diminuat în
totdeauna frumusejea întrecerilor. 
Acesta ar li un aspect ce s-a des
prins după cursa recent încheiată. 
Uri altul ar fi acela că de la an 
la an numărul alergătorilor ce se 
prezintă la start este tot mai mic.

Oare a dispărut pasiunea tine
retului pentru acest sport ? Cre
dem, că nu, și cea mai elocventă 
dovadă sînt numeroșii cicliști, 
tineri dornici de afirmare, entu
ziaști, care au înconjurat cara
vana prin orașele prin care a tre
cut. Cu atît mai mult se pune în
trebarea de 
cialitate nu 
multi,ani o 
că cele de 
sită eforturi 
Dar iederafia nu ar putea Organi
ză burse duminicale', cît mai multe 
la număr, deschise tuturor catego
riilor de alergători ? S-ar creea 
astfel o emula/ie deosebită în ria
dul tineretului, iar cluburile ar 
privi și ele cu mai mult interes 
decît privesc acum acest sport. 
Pentru acdasta este nevoie de pa
siune, în primul rînd din partea 
conducerii federației. Să nu exis
te oare așa ceva ?

... . S. SPIREA

substantial al colegilor 
care l-au susținut 

întreprinse sau l-au 
atacurile lansate de ad-

edifie a cursei cicliste 
a reunit la start 51 de 

unii mai tineri alții

ce Federația de spe- 
mai organizează de 
cursă de șosea. Poate 
lung kilometraj nece- 
și cheltuieli mai mari.

FOTBAL:

LA

D E
Sîmbătă și dumini

că, ștrandul Tinere
tului a găzduit între
cerile etapei pe școală 
la înot, la care s-au 
prezentat elevi și e- 
leve de la S.S.E. nr. 
1. La startul probelor 
clasice s-au prezentat 
aproape 80 de concu
rență Pe grupe de 
vîrstă, înotătorii au 
trecut probe de 100 
(liber, bras, delfin), 
400, 800, 60 și 80 me
tri, în întreceri de un 
rar dinamism. Rînd 
pe rînd și-au ocupat 
locul pe bloc-starturi 
înotători și înotătoa
re, a căror vîrstă am 
apreciat-o între 10 și 
18 ani. Speranțe ale 
natației românești.

Surprind o discuție 
pe... temă între micii 
înotători:

ÎNCE

CARI
— Cît ai

Olga ?
— 56,4. Puteam să 

obțin un timp mai 
bun, dar n-am... tras. 
Aveam sigur locul I.

— Eu, spune Mi
haela Vrînceanu, în 
vîrstă de 11 ani, am 
participat acum la al 
treilea concurs din 
„carieră" (!). Am a- 
lergat 50 m în 47,3.

Ascult și notez fără 
a schița un zîmbet. 
Micuții înotători me
rită toată lauda. Au 
învățat înotul la cen
trul de inițiere, iar a- 
cum visează să ajun
gă campioni. Cu si
guranță că peste cî- 
țiva ani (cunoscând 
seriozitatea cu care 
forurile competente se 
ocupă de perspectiva 
natației noastre), re-

scos,

xtrem de rar se des
fășoară un meci de 
rugbi pe un stadion 
arhiplin. De obicei, 
partidele acestea se 
dispută în fața u- 
nui număr restrîns 

de spectatori fapt în dese rîn- 
duri criticat de presa noastră. 
Dar cînd o partidă se bucură de 
un altfel de cadru, firește că 
este normal Ca jucătorii să se 
concentreze mai mult, să ofere 
un joc spectaculos, deschis, pen
tru a face o bună propagandă a- 
cestui sport.

La Constanța, în deschiderea

PUT
ERĂ

cordurile țării la na- 
tație, atît de... ane
mice în momentul de 
față, vor suferi modi
ficări substanțiale.

Iată rezultatele: 
100 m liber băieți : 
Moraru Andrei 1:08,4; 
100 m liber fete: 
Rodica C o ș e v o i 
1116,6; 100 m bras fe
te : Mihaela Georges
cu 1:34,8 ; 50 m spa
te : Olga 
56,4; 50
Mihaela 
47,3; 100 
Munteanu 
1:28,9; 60 
Luiza Sopterian 53,5; 
100 m fluture: Ser
giu Sopterian 2:08,5; 
100 m bras băieți: 
Eugen Ionel 1:24,5 ; 
800 m liber : Andrei 
Moraru 11:28,5.

C. RAICU

Isbășoiu 
m. liber: 
Vrînceanu 
m delfin : 

Marica 
m spate :

iJ

a sancționat
meciului de fotbal a fost progra
mat jocul dintre Farul și Steaua 
din cadrul campionatului repu
blican de rugbi. Nici nu se pu
tea un prilej mai nimerit de a 
arăta spectatorilor frumusețea și 
bărbăția rugbiului. Jucătorii ce
lor două echipe au arătat însă 
contrariul, au făcut un mare de- 
serviciu acestui sport prin ținuta 
lor, prin atitudinile, de-a dreptul 
huliganice. Meciul a fost în gene
rai mediocru, impunîndu-se mai 
ales prin brutalități, loviri inten
ționate și o permanentă gîlceavă 
între jucătorii ambelor echipe și 
arbitru car-' s-a dovedit nu numai

păcate

„Steaua

gbiștilor de
„F arul'

Filmul

lerpretatea

Desen de
NEAGU 

RADULESCU

neautoritar ci și cu lacune v:z '• iie 
în ce privește regulamentul de 
desfășurare a jocului. Băitârețu 
(Steaua) l-a lovit într-un mod hu
liganic pe Vătafu (Farul) fără ca 
arbitrul să ia vreo măsură. Ghiță 
Dan și Ciobănel, nu l-au ..iertat" 
pe Tomeseu. Arbitrul ..a închis" 
ochii. Și lista brutalităților nu 
se încheie cu aceasta. Rugbiștii 
constănțeni nu puteau să se 
facă... de rîs față de concetățenii 
lor și nu 
lușei, au ripostat cu toată ener
gia.

Meciul
cui a răsuflat ușurat. Prea mult 
le fusese pusă la încercare răb
darea cu acest simulacru de 
rugbi. Dar protagoniștii celor 
două echipe au ținut să demon
streze (cui ?) că nu au ajuns la 
capătul forțelor fizice. Fluierul 
final al arbitrului parcă a însem
nat lovitura de gong pentru în
ceputul unui meci de box colec
tiv. Fără nici un fel de jenă, în 
fața a zeci de mii de spectatori, 
rugbiștii au început lîngă buturi 
o „repriză" penibilă de box, cu 
împinsături, vociferări etc.

Publicul spectator neobișnuit 
cu astfel de „spectacole" le-a 
dat rugbiștilor celor două ech pe 
o lecție usturătoare, admonestând 
atitudinea lor nesportivă. Această 
lecție ar trebui să fie continuată 
cu măsuri concrete de cele două 
cluburi și, mai ales, de către fe
derația de specialitate.

au rămas ca niște mie-

s-a terminat și publi-

PETRE CRISTEA

Ta

PE SCURT
• Tradiționala competiție auto

mobilistică internațională de 24 de 
ore disputată la Le Mans, care a 
contat pentru campionatul mondial 
de viteză și rezistență, a fost cîști- 
gată la această ediție de echipa
jul Rindt-Gregory. Ei au pilotat 
un ,,Ferrari”, parcurgind în 24 de 
ore 4 677,110 km,cu o medie orară 
de 194,880 km. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Dumay-Gossellin 
(Ferrari) — 4 602,60 km cu o me
die orară de 191,775 km și Maires- 
se-Beurlys — 4 562,05 km —
190,085 km.

• Simbătă 26 și duminică 27 iu
nie, la Mangalia se va desfășura 
cea de-a 3-a ediție a competiției 
de oină „Cupa campionilor regio
nali”. La întreceri participă echi
pele Dinamo București, campioana 
țării, C.P.B., Avîntul Valea Roșie, 
Avîntul Frasin, Minerul Baia Mare, 
A.S.A. Marea Neagră, „Pacea" 
Țițești și Biruința Gherăești.

_• Cursa ciclistă internațională 
„Tour de l'Avenir” a continuat 
ieri cu desfășurarea etapei a doua, 
Koln — Eupen (127,500 km) cîști- 
gată de Mariano Diaz (Spania) în 
3hl6'38”. Pe locurile următoare s-au 
clasat: Leliten (Olanda), Desvages 
(Franța). Kirilov (R. P. Bulgaria), 
Saris (Spania) toți cu timpul de 
3hl7T7”. Cicliștii români C. Dumi
trescu și L. Zanoni au sosit cu al 
treilea pluton cronometrat in 3h22' 
01”. La interval de un minut și 
jumătate a trecut linia de sosire 
un alt grup în care se aflau Ciu- 
mete, Bădărâ și Rusu.

în clasamentul general indivi
dual conduce Peffgen (R.F.G.). ur
mat de Claude Guyot (Franța) la 
15”, Grcsskot (Franței la 30”. As
tăzi are loc etapa a treia Eupen — 
Lege (130 km).

lAgerpre»)

Debutul
UU'IWit a maia a îmbrăcat 

nou fe' 
stivă. Soarele, a- 

JUîjV, tit de zgîrcit și 
aici în ultima vre- 

" "1"' me, a fost de data 
aceasta darnic, lu- 

minînd fără rezerve decorul 
de piatră și sticlă al frumoasei 
stațiuni.

Duminică seara, ora 20,15. 
Declarînd cel de al 2-lea Festi
val al filmului românesc des
chis, Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Consiliului Cinema
tografiei și președintele Festi
valului de la Mamaia, a subli
niat importanța deosebită a 
acestui act de cultură. Făcîn- 
du-se purtătorul de cuvînt al 
cineaștilor români, vorbitorul 
a exprimat calde cuvinte de 
mulțumire conducerii partidu
lui și guvernului pentru grija 
deosebită acordată celei de a 
7-a arte, „Cu adînc respect, 
cinematografia noastră dedică 
acest festival celui de al IV- 
lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Român", a spus 
Mihnea Gheorghiu, în aplau
zele entuziaste ale asistenței.

După ce a urat cineaștilor 
un călduros bun sosit din par
tea cetățenilor orașului Con
stanța, Petre Nicolae, pre
ședintele Sfatului popular al 
orașului Constanța a subliniat 
faptul că atât prima cit și cea 
de a doua ediție a festivalului 
s-au desfășurat sub semnul 
unor evenimente de seamă.

Primul festival, a spus dînsul, 
a fost dedicat celei de a 20-a 
aniversări a Eliberării patriei, 
iar cel de al 2-lea are cinstea 
de a se desfășura în importan
tele momente în care întregul 
popor muncitor dezbate cu în
credere și însuflețire proiec
tele de Directive ale Congre
sului al IV-lea al partidului.

A urmat prezentarea reali
zatorilor celor două filme ale 
serii. In aplauzele asistenței

MAMAIA — 
de la trimisul nostru

au urcat pe podiumul festiva
lului operatorul de imagini 
Ovidiu Gologan, scenograful 
Iulio Tincu, tinerii actori Ana 
Szeles și Victor Rebengiuc, 
aplaudați îndelung pentru 
contribuția adusă la marea 
reușită a cinematografiei ro
mânești, care se numește „Pă
durea spînzuraților", film rea
lizat de regizorul Liviu Ciulei, 
precum și regizorul Erwin 
Szekler și operatorul de ima
gine Tiberiu Olasz, autorii in
spiratului documentar turistic 
„Acolo unde Carpații întâlnesc 
Dunărea".

Juriul festivalului: compozi
torul Const. Bugeanu, regizorii 
Virgil Calotescu, Mihai Iacob, 
Victor Iliu, Iulian Mihu, Horia

In aceasta săptămină

In sălile de concert
Stagiunea primei orchestre 

simfonice a tării se apropie de 
siirșit. O inedită primă audifie 
— oratoriul lui Schumann — 
„Paradis și Pâri" — progra
mat in această săptămină vine 
să coroleze o suită interesantă 
de manifestări muzicale.

Programind acest opus schu- 
mannian, Filarmonica bucureș
teană și primul ei dirijor Mir
cea Basarab, ne oferă nu numai 
prilejul audierii unora din fru
moasele pagini ale creației vo- 
■cal-simfonice a veacului trecut 
ci și posibilitatea cunoașterii 
integrale a unei opere arareori 
interpretate în sălile de con
cert, punirtdu-ne in lumină o 
latură mai puțin cunoscută a . 
creației lui Robert Schumann.

Alcătuit din trei părți, orato
riul a fost încheiat In primă
vara anului 1843, scris iiind pe 
baia uneia din cefe mai fer
mecătoare creații ale poeziei 
engleze t poemul Iui Thomas 
Moore — „Lalla Rookh'..

Subiectul este inspirat din- 
tr-o veche legendă indiană. 
Schumann n-a vrut să iacă o 
operă scenică, ci a socotit corn-

criticul de filmePopescu și
Ecaterina Oproiu, redactor șef 
al revistei „Cinema".

Seară de seară însă, mem
brii juriului oficial, vor fi du
blați de un juriu neoficial, a- 
tent, competent și exigent: 
spectatorii. Atît pentru spec
tatorii care vedeau pentru pri
ma dată filmul, printre care se 
aflau numeroși turiști de peste 
hotare, cit și cei care îl reve- 
deau, filmul „Pădurea spînzu
raților" a produs o puternică 
impresie. Prestigioasa apre
ciere obținută la Cannes a 
fost reconfirmată și aci la Ma
maia prin numeroșii spectatori 
care l-au aplaudat la scenă 
deschisă. Mi-au revenit în 
minte cuvintele lui Liviu Ciu
lei adresate unui ziarist la 
premierea bucureșteană a fil
mului său : „Pădurea spînzu
raților" este un film despre 
om, un film despre conști
ință".

Astăzi, luni 21 iunie, la ora 
cînd transmitem aceste rîn- 
duri, la hotel „Parc" din Ma
maia, unde își are „cartierul 
general" festivalul filmului ro
mânesc, domnește febrilitatea 
obișnuită marilor competiții. 
Continuă să sosească oaspeți 
de peste hotare, cineaști, pro
ducători, reprezentanți ai 
unor importante festivaluri 
cinematografice internaționale, 
ai diferitelor case de distribu
ție europene, critici de film, 
ziariști.

■ B
tapa de reluare a campionatu
lui republican de fotbal a fost 
ca o adevărată lovitgră de 
teatru înaintea terminării com
petiției. în mod cu totul sur
prinzător, liderul a capotat la 
Brașov, înregistrînd cea mai 
severă înfrîngere din acest

eampionat iar în același timp, Dinamo Bucu
rești, cu o răbdare de fier, a așteptat momen
tul decisiv pentru a plasa lovitura. Mai ca
tegoric și mai clar decît arată scorul de 3—0, 
Dinamo a cîștigat nu numai un meci decisiv 
ci a demonstrat că este echipa cea mai ma
tură, care știe să joace în momente hotărî- 
toare. Evident că meciurile care erau hotărî- 
toare pentru a decide lupta din fruntea cla
samentului se disputau la Brașov și Con
stanța.

Prin intermediul Radioteleviziunii, iubitorii 
fotbalului au putut fi informați în perma
nență asupra desfășurării celor două partide 
importante. După ce în minutul 5 'Rapid a 
luat conducerea și juca de o manieră încu
rajatoare, era greu de imaginat că numeroșii 
suporteri care au făcut deplasarea la Brașov 
vor fi martorii celei mai severe înfrîngeri 
pe care avea să o sufere Rapidul. Și făfă 
îndoială că cu acest eșec Rapid nu pierdea 
numai un' meci pur și simplu, ci și cele mai 
mari șanse de cîștigare a campionatului din 
istoria de 50 de ani a acestui club.

în același timp, la Constanța, Dinamo ju- 
cînd cu o echipă amenințată de retrogradare, 
avea desigur mai puține speranțe într-o victo
rie. Dar Farul a jucat dezordonat, a dominat 
o bună parte1 din timp însă steril, cu șuturi 
fără adresă și evident că de această situație 
Dinamo a știut să profite. Nu încercăm să 
diminuăm cu nimic victoria absolut meritată 
a dinamoviștilor însă aceasta a fost facilitată 
și de portarul constănțean Pîlcă care a pri
mit goluri perfect parabile ca un începător. 
Dinamo nu a reușit să înscrie goluri din ac
țiuni frumoase în schimb a marcat din faze 
în care portarul putea să-și arate prezența.

Lupta pentru evitarea retrogradării a ră
mas să fie elucidată în ultima etapă. Minerul 
Baia Mare a trecut peste ufi hop foarte difi
cil, întrecînd Știința Craiova. Acum va abor
da cu mai mult calm jocul de la Arad. în 
același timp, Progresul București (după ce a 
realizat un meci nul cu Știința Cluj) și Știin
ța Craipva și-au legat toate speranțele de 
partida directă care se va disputa duminică 
la Craiova. Farul nu a putut să cîștlge un 
joc care' era hotărîtbr pentru salvarea
Este greu de presupus că va reuși această 
duminică Ia Iași unde nici situația C.S.M.S.- 
ului nu va fi prea roză în eventualitatea 
unui eșec.

sa.

ATANASIE TOMA
★

• LUNI seara, în cea de a doua 
zi a Festivalului filmului de la 
Mamaia, a fost prezentat filmul ar
tistic „Gaudeamus Igitur", distins 
anul acesta cu premiul I la primul 
Festival internațional al filmului 
pentru copii și tineret de la 
Gottvaldow — Cehoslovacia.

Publicul a răsplătit cu aplauze 
apariția pe scena festivalului a u- 
nora dintre realizatorii acestui film.

In aceeași seară, au intrat în 
competiție cinci filme de scurt- 
metraj: „Ciucurencu" — primul 
documentar românesc despre un 
pictor în Viață, „Concerto grosso", 
„Școala de la Meri”, „Gura lumii* 
— desen animat, „Callatis” — 
incursiune în istoria multiseculară 
a cetății de pe țărmul Mării Negre.

Filmul artistic „Gaudeamus Igi
tur” și scurt-metrajele prezentate 
s-au bucurat da un frumos succes.

poziția sa drept un nou gen 
muzical pentru sălile de con
cert.

Există in oratoriu minunate 
pasaje muzicale : tabloul bă
tăliei, tabloul ciumei, corul spi
ritelor Nilului, cîntecul lui 
Peri lingă cei doi tineri morji, 
corul iinal.

O anumită lipsă de contraste 
(lucrarea vrea să tie mereu lu
minoasă, intensă) o serie de 
lungimi, răpesc din păcate din 
valoarea unei lucrări pline de 
poezie și frumusețe melodică.

tn interpretarea bucureștea- 
nă „Paradis și Peri" se va bu
cura de participarea unor cu- 
noscufi soliști: Emilia Petres
cu, Milca Nistor, Ion Piso, Oc- 
tav Enigărescu și Marius Rintz- 
ier.

In restul programului din a- 
ceastă săptămină amintim cite- 
va concerte de muzică de ca
meră (printre ele concertul 

j cvartetului „Muzica", cuprin- 
tind lucrări de Haydn, Beetho
ven și Schubert) programat» 
mai adeseori in ultimul timp. 
(Probabil că in sfirșit, in sta
giunea viitoare, concertele de 
muzică de cameră vor dobindi, 
asemenea celorlalte manifestări 
muzicale, periodicitatea abso
lut necesară pentru eficienta 
lor educativă).

Informații
Luni 21 iunie a.c., președin

tele Consiliului de Miniștri ăl 
Republicii Populare Române, 
Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministrul ple
nipotențiar al Braziliei, Carlos 
Jacyntho de Barros, în legă
tură cu plecarea sa 
din R. P. Română.

definitivă

I. SA VA

ministrul 
CorneliuMaiei (C-S_>LS.-Iași)

MIERCURI 23 IUNIE

Lumini pe Dunăre

via: „Cavaler pentru o zi“. 
20,00 Orizont ’70. 20,30 Film 
„Maria“. 22,00 Poșta televizi
unii. In încheiere : Buletin de 
știri. Buletin meteorologic.

« tntori» din 11 bl

C. PETRE

URMĂRI DIN PAQ. I

Punct de plecare 

în creșterea exigenței
gul secției, spunea 
următoarele: „Pen
tru valorificarea su
perioară a deșeurilor 
mărunte din cheres
tea (pînă la 30 cm), 
care în prezent nu 
sînt utilizate, pro
pun dezvoltarea ca
pacității de produc
ție a fabricii noastre 
cu 6 000 de tone 
plăci aglomerate din 
lemn, anual, prin ex
tinderea actualei li
nii tehnologice cu 
cîteva mașini specia
le de prelucrare: 
un uscător, o moa
ră alpină, o instala
ție de tocat etc. Spa
țiul de producție al 
fabricii permite a- 
ceastă extindere, iar 
investiția va fi deo
sebit de eficientă”.

Ideea valorificării 
complexe a mate
rialului lemnos și a 
realizării unor pro
duse semifinite, 
competitive pe pie
țele externe, a fost 
reluată și de alți 
vorbitori. Muncito
rul Victor Nimară a

arătat că pentru im- tehnologice ale fa- 
bunătățirea calității bric,ii noastre — spu- 
produselor este ne- nea Vintilă Ion — 
cesară creșterea la secretarul organiza- 
maximum a exigen- ției U.T.M., sînt in 
ței comisiei de re-
cepționare pe com
plex față de calita
tea materiei prime, 
astfel îneît să se e- 
vite de la început a- 
pariția în fabricație 
a unor defecte de 
calitate, generate de 
materia primă.

— Sînt in între
gime de acord cu 
tov. Nimară — a 
spus circularistul 
Dumitru Condoiu. 
Propun în plus să se 
ia măsuri de către 
conducerea secției 
pentru punerea în 
funcțiune a instala
ției de stropire a 
materiei prime, în 
vederea evitării pro
cesului de sufocare 
în timpul verii, care 
dăunează calității 
produselor.

Rînd pe rind, vor
bitorii fac propuneri 
noi pentru
tătirea calității pro
duselor. „Procesele

întregime mecaniza
te și automatizate. 
Telinică aceasta nu 
poate fi stăpinită 
fără o perfecționare 
continuă a cunoștin
țelor profesionale. 
In fabrică există 
cursuri de ridicare a 
calificării. Trebuie 
să studiem posibili
tatea ca această for
mă de pregătire să 
aibă o eficientă cît 
mai ridicată. Nouă, 
organizației U.T.M., 
ne revine sarcina de. 
a stimula pe toate 
căile participarea ti
nerilor la aceste 
cursuri. Ar fi bine, 
de asemenea, dacă 
conducerea secției 
ar lua măsuri pentru 
organizarea lor dife
rențiat, și pe meserii, 
și pe instalații". Și 
al(i vorbitori s-au 
pronunțat pentru fo- 

forme
Cit mai largi de pre
gătire profesională a

muncitorilor, pentru 
desfășurarea unei 
propagande tehnice 
cît mai strîns lega
te de cerințele pro
ducției. „Unele me
serii, spunea tinărul 
Marin Nicola, sini 
restrinse ca număr. 
De pildă, în fabrica 
noastră lucrează nu
mai 9 ascutitorj. Fa
bricile P.A.Is. sînt 
înzestrate cu tehnica 
cea mai modernă. 
Cadre tehnice care 
să răspundă meseri
ei noastre nu prea 
există. Aș propune 
ca, periodic, Minis

terul Economiei Fo
restiere să orga
nizeze schimburi 
de experiență sau 
cursuri de speciali
zare centralizate 
pentru pregătirea 
ascuțitorilor.

In timpul dezba
terilor inginerul Ila- 
rion Desculțu a notat 
cu atenfie fiecare 
propunere.

„Propunerile făcu
te cu ocazia dezba
terii proiectelor de 
Directive — ne-a 
spus dînsul — con
stituie un punct de 
plecare în îmbunătă

țirea continuă a ca
lității produselor. 
Conducerea secției 
va da curs neîntîr- 
ziat acestor propu
neri".

...Atmosferă de lu
cru, de dezbateri 
rodnice. Numitorul 
ei comun este spiri
tul de înaltă răspun
dere și exigentă cu 
care fiecare om pri
vește prevederile 
cuprinse în proiectul 
de Directive și caută 
să dea un răspuns 
cît mai practic, cît 
mai concret pentru 
înfăptuirea lor.

Referindu-se la necesitatea promovării tehnicii noi, maistrul 
Dan Șfetescu arăta : „Propun să se studieze posibilitatea extin
derii folosirii cocsului petrolier în procesul de elaborare a fontelor 
in cubilouri. Folosirea experimentală a acestuia ne-a condus la 
concluzia că el este mult mai economicos, avînd totodată — da
torită procentului redus de sulf — influențe pozitive în îmbunătă
țirea calității pieselor turnate, micșorarea procentului de rebuturi".

— Faptul că procentul de rebuturi se menține de la începutul 
anului sub plafonul admis, demonstrează că în secția noastră avem 
încă mari posibilități. Ca modeller — spunea Ion Breazu — soco
tesc că ar trebui și în secția noastră să fie introduse cu mai mult 
curaj modelele din material plastic. Modelele din duroflex folosi
te la cîteva repere au dat rezultate care ne îndreptățesc să cerem 
acest lucru.

Toți participanții la discuții și-au exprimat deplina adeziune de 
a munci neobosit pentru a traduce în viață sarcinile ce vor fi sta
bilite de Congresul al IV-lea al partidului.

MATURITATE

îmbună- losirea unor

Pledoarie pentru calitate
Preocupați de îmbunătățirea continuă a calității produselor, ma

joritatea participanților la discuții au făcut propuneri importante 
în acest sens.

—• Calitatea pieselor turnate — spunea inginerul tehnolog Ion 
Rizescu — depinde în mare măsură și de proprietățile fizico- 
mecanice pe care le întrunește materia primă. De aceea, propun 
ca barbotarea fontelor — procedeu deosebit de eficace — să se 
facă încă de la faza de elaborare în furnale. în ceea ce privește 
turnătoria noastră să se studieze posibilitatea ca o serie de repere 
de la compresoare și motoare să se formeze mecanic.

Reluînd această idee, tînărul turnător Ștefan Ion a vorbit des
pre necesitatea urgentării montării produselor mecanice și reain- 
plasarea lor în ordinea succesiunii operațiilor.

ri- Aceasta -— spunea el — ne-ar ușura foarte mult munca, ar 
face-o mai productivă. Există condiții ca prin folosirea rațională 
a utilajelor de care dispunem, operația de formare să fie mecani
zată în procent de 75 la sută. S-ar ajunge astfel, după calculele 
tehnologilor, la o creștere a productivității muncii cu circa 25 la 
sută.

ranță în rîndul candidaților de 
azi la maturitate. Cifrele și lite
rele, alcătuind rezultatul unei 
ecuații rezolvate Cu exactitate, 
își iau zborul în clipa următoa
re către ziua cînd candidatul de 
azi va fi, cu siguranță va fi, pro
fesorul de mîine, stimat și iubit 
de elevi.

Să ai 18 ani și viața să te 
înarmeze cu asemenea certitu
dini, solicită mai mult decît con
semnarea unei realități a socie
tății noastre, de o unică frumu
sețe și generozitate. Așa cum 
spuneam, importantul eveniment 
prilejuit de examenul de maturi
tate impune meditației o atitudi
ne etică a tinerei generații — 
sentimentul responsabilității. Tre
cerea examenului capătă valoa
rea unui angajament de onoare. 
Diploma de maturitate e sino
nimă, cu o piatră de kilometraj 
indicînd drumul parcurs pînă a- 
cum, dar mai ales atrăgînd a- 
tenția drumețului că pînă la des
tinație mai e cale lungă. Angaja

mentul de onoare constă tn a 
parcurge neabătut întregul drum, 
cu un pas sigur, cu demnitate, 
cu dorința înflăcărată de a face 
simțită marea ta călătorie spre 
împlinire.

Zeci de mii de diplome aș
teaptă să fie înnobilate cu nu
mele voastre, ale tinerilor ce-și 
dovedesc nu numai maturitatea 
cunoștințelor însușite în anii de 
școală, ci faptul că prin toate 
gîndurile și visele lor ei se dove
desc maturi, angajîndu-se fără 
rezerve, să-și dăruiască tot ce au 
mai bun, mai trainic, mai lumi
nos, vieții, societății.

Și e atît de aproape clipa a- 
ceasta! Iată, sticluțele cu tuș au 
și fost deschise, condeele au și 
luat poziția verticală... Vor scrie 
numele voastre cu respect și cu 
dragoste. Mîine, peste ani, alte 
condee vor trebui să vă scrie nu
mele în marea carte de onoare 
a creației, printre cei care se 
vor distinge în munca de specia
liști.

★
La 21 iunie a.c., 

afacerilor externe, 
Mănescu, a primit în audiență
pe Akira Schigemitsu, amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Japoniei la Bucu
rești, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare.

(Agerpres)

Televiziune
19,00 Jurnalul televiziunii. 

19,20 Emisiune pentru copii : 
Știți să desenați, copii? „Pu
iul" — povestire de Al. Bră- 
tescu-Voinești. Desenează Iu- 
rie Darie. Povestiri din Rubo-

impetuoase a uneia din cele 
mai înapoiate regiuni ale 
patriei. Și cum din Deltă 
stuful a luat calea Brăilei 
unde s-a început construirea 
Combinatului pentru prelu
crarea stufului — drumul 
m-a purtat și pe mine acolo. 
Am fost de față la începe
rea săpăturilor de fundații 
și la prima consfătuire de 
producție a brigăzii de zi
dari a Iui Rădescu, cea 
care a chemat la întrecere 
socialistă pe zidarii clădirir 
vecine. Și am fost prezent, 
cînd brigada lui Damian a 
primit steagul roșu de frun
tașă pe țară.

Cu toate acestea, acum 
cînd îi vizitez din nou, mă 
cuprinde un sentiment neo
bișnuit, puternic, copleșitor, 
tn clădirea direcției remarc 
o vitrină mare pe ale cărei 
rafturi sînt expuse cartoane, 
celuloză, foi de hîrtie, ghe
motoace de fire, mostre de 
țesături, bucăți de pînză.

Parcă ar fi modesta ’vitrină 
a cercetătorilor de ieri din 
Deltă. Numai că acum in 
jurul meu nu vuiește jungla 
mlăștinoasă și părăsită a 
stufului, ca în urmă cu cîți- 
va ani, ci se întinde o uzină 
uriașă care înghite balotu
rile de stuf sosite pe Du
năre, revărsînd zilnic imen
se cantități de carton și ce
luloză. Iar alături de această 
uzină s-a ridicat alta — uzi
na de fire sintetice, și alta 
— fabrica de super-super 
cord, și se construiesc alte
le — fabrica de hîrtie șl 
noul combinat de celuloză.

Stuful care ieri ardea în 
focuri de nestins, azi consti
tuie materia primă valoroasă 
a unei noi ramuri înfloritoa
re a economiei naționale. O 
lume nouă a răsărit din ni
mic. Oraș în plină Deltă, 
întinse gospodării stuficole, 
grupuri de uzine — uriașe 
noi focuri și lumini pe Du
năre.

Urgentați reparațiile, vine secerișul!
regional va trebui să le valo
rifice neîntîrziat pentru a re
media situația existentă acum 
la pregătirea utilajelor nece
sare campaniei de recoltare a 
păioaselor.

în ceea ce privește magazi
ile care vor depozita recolta, 
din datele statistice existente 
la întreprinderea regională de 
valorificare a produselor agri
cole rezultă că reparațiile cu
rente au fost realizate în pro
porție de peste 90 la sută. Dar 
cu un formular statistic nu se 
ferește grîul de intemperii.

Pentru că aceste date nu con 
semnează faptul că în comuna 
Galbeni, raionul Roman, de 
pildă, într-o magazie „pregă
tită" plouă, la Războieni, în 
raionul Piatra Neamț și la 
baza din orașul Piatra Neamț, 
de asemenea.

Secerișul bate la ușă ! Este 
nefondată părerea că ploile 
care au căzut în ultima vreme 
mai îngăduie amînări. Orice 
întîrziere acum va duce la 
prelungirea peste epoca optimă 
a secerișului, și de aici Ia pier
derea de boabe.



ANCHETA

NOASTRĂ

Intrăm in viată
ta

odată cu cincinalul
ADRIAN MARIN

iaca

— Discuua noastră. a tecaoat «L a* paaM Bre* oaa ootafa
într-o atmosfera de bobc* MeaaA: stat atare*** ai» taaaar to 
Începerea enawaata; peroiiM ta care • taKMta* ca areata <B 
neliniști, așa ctoa se tattaț* tataafcOBre la «tasta* ootaB 
hotăriți să se prezinte cit ret am* i 
Învățat. De altfel, atmosfera ace*- s x-* »-» 
o s-o întîlniti în toate caaaereăe. fa aaaae 
studențesc, în toate bibbatoăJe u. cred, ta Bane tata oafare- 
sitare. Șe învață mult și serioz.'.a:~* «t» b zro.
cipalul răspuns pe care-1 putem $> trebuie si-. u«zx tu -* rxim*- 
nul de miine al producției. Este, la seda* treo. anal taBOB xto- 
punsurile cu care simem datori greu cere rz >« r-.-r w rr~» 
partid, de către stat în toti acești ar.

— Este și cazul I încheiere — acea — tascn
scoală... Cind am absolvit școala mc-c r ~i_ • ■ z- 
perioadă „de tranziție* pini a ajunge la tz.sr_* resa 
care ni le punea viata chiar ș: in perreabs ce .tcem. 
viziunea încă școlărească a viitorului se ut. izbe 
oarecari superficialități datorate, se zice. s. . - etă-a»
fată în fată tocmai cu acele respdaaaMMtl la care tata cd ta» 
ajunge. De miine, de poimiine — la re . . f.: ::
fabrică; bun găsit loc de muncă, sardrme ree.c ca.-* s- ’ z 
altceva ! Or, a fi tocmai acum lipsit de reatuntate. a x.

ix i.
■x

fi învățat nimic.
— In ceea ce ne privește, socotim părerea dv. ca foarte bnU
— Să știți, nu este numai părerea mea. Colegt_ t.t. oe fată, 

pot s-o confirme. Constatăm acum la noi înșine o maiunxare s 
un evident sentiment al seriozității.

Proiectele de Directive au fost primite cu un real seniimeat de 
mîndrie. La noi în an majoritatea colegilor știu deja — cel ptrtia 
în ceea ce privește perspectivele ramurii construcției de mașmL de 
care aparținem — aproape fiecare punct în parte din prevederile 
partidului. Faptul este firesc : munca noastră viitoare este legată 
direct de aceste prevederi. Iată aici, alături, un coleg care-și tace 
schița de sinteză la proiectul de diplomă cu o temă legată de con
strucția de tractoare. Dincolo, alt coleg, lucrează la o temă din 
industria construcției de mașini pentru industria petrolului—

— Socotiți, deci, că odată cu îndeplinirea sarcinii de a trece cu 
succes examenele de diplomă, o sarcină tot așa de actuală și ce 
importantă pentru dumneavoastră, ca viitori specialiști, este cu
noașterea amănunțită a prevederilor pentru anii care vin.

— Indiscutabil. De altfel, așa cum am mai spus, studierea amă
nunțită a documentelor de partid de către studenții ultimului an 
este un obiectiv care se îndeplinește chiar în aceste zile. în ele 
noi ne găsim programul propriei noastre activități de viitor.

Noi vom fi constructori de mașini, iar în prevederile partidu
lui se arată că și în următorii ani o mare parte din mașinii» cu 
care va fi utilată industria noastră vor fi produse în țară, vor fi 
produse în întreprinderile în care vom lucra și noi. Relația de
ductivă este aici simplă, rolul nostru, al fiecăruia, fiind ușor de 
determinat.

COSTIN PANAIT
Fost muncitor petrolist, azi 

chimist „înnăscut", dar mai ales, bun tehnician de 
utilaje, pentru rafinării. Lucrarea de diplomă: 
„Instalație de cracare catalitică in strat fluidizat, 
model II, pentru obținerea benzinei cu dfră octa
nică ridicată". Visează— (e firesc !) să lucreze in
tr-o rafinărie. Ne-a întimpinat cu o veselie des
pre care colegii spun că-i este caracteristică, dar 
și arătindu-ne că este foarte ocupat

— Bătălia cu timpul face parte din Prevederi, ne-a spus Panait
Nu mă refer numai la cîștigarea timpului, de pildă. In lucrul 

la mașină, sau, cum spun în termeni consacrați, în mărirea pro
ductivității muncii, cerință la tot pasul prezentă în proiecte ca • 
sarcină fundamentală în toate sectoarele economiei naționale — 
ci și la o prevedere care, aparent, nu ne vizează direct pe noi, pe 
specialiști, și totuși va însemna foarte mult pentru not Este vorba 
de acea măsură indicată de partid privind pregătirea a 130 000 
de cadre medii care să lucreze în industrie. Aceasta înseamnă 
eliberarea inginerului de o serie de sarcini organizatorice, înseam
nă mai mult timp de gîndire, de concepție acordat inginerului, 
specialistului

— Asta, firește, va însemna nu o micșorare a rolului ingine
rului în producție...

— ...Ci dimpotrivă! Sarcinile și răspunderile Iul cresc. Ingi
nerului i se va cere o muncă de concepție tehnică, i se va pre
tinde să ofere soluții tehnice în diferite probleme tot strins

AUREUA ULARIU

* e

O

— Am cxb saci 
prnbiiMT r a tei B

— Eriâta, anta a» Mt a*~* * reoflta «arcreie aha fatal* 

ide* pe care as vrea s-o retat- d encă iz area«atata bt» 
lui pentru boi. ns larg terea eeocfas

— Siriei: o rooanrică » Ct m.ita 
precise—

— Dad na a* falcteg* ata • mobom* la aooctatare
științifică privesc într adevăr sc_ care tbx ce • MP
refer la c-m-eroaseie perebri tău d* rtahxrev pe car» n. j* taert 
fiecăruia planurile pentru riîtecu rece arz. SI m » xr» 
turismul dar, citind prevederile, văd la sec pata ruM cânsan • 
sint de-a dreptul entur ca -z șpa» pw rii» țabaa
a Industriei chimice va creste cu 23* la rrt uu a» axru aceea!

— Ce rol preferați ia aceri .vast «rea de acfataB* peana 
romantici', cum singură ii n»- --▼ • t

— Preferința mea. ca si preferința warsta categder *■ •
aceea de a lucra în industrie. States ca Mă de are
dustrie, de marile fabrici. Există deja a exakare la ttoto* «ta 
miștilor, a ideii că vom lucTa in centra ctumuca ca s.. ; ■ : tu 
orașele „Gheorghe Gheorghiu-Dej', Cratovau Hgfaaa, Ttasn M*- 
gurele etc. Lucrind intr-un asemenea corefaaa* are vere adan 
studiile începute în facultate, învățătoarei* da ptad acrea obB* 
cu practica laboratoarelor uzinale ne va da _ să ia 
adevărate cercetări științifice puse în shsjba protu.—r-_ Ewm 
mi se par din acest punct de vedere perrtro serua soascră ne 
sol venii și acele prevederi din proiectele ce I>rsr_.« tac» 
referă la promovarea tehnicii avansate și la dezvoeare* cc 
țărilor științifice caracterizate, pe buni dreptate, ^caaMi pâ 
pale pentru îndeplinirea cu succes a sarcxaSar preteata 
planul pe anii 1966—1970'.

— Munca în cercetare cere, totuși, oarecare excecxu.^—
— Sigur, noi batem cu modestia firească la marile porx 

cercetării științifice — ne mai trebuie și experta** si tasta
tură — dar unind practica cu teoria, tnvăttod ta a&a* b exp— 
rimentind în laboratoare sintem chemați s-a facem cz tadrta- 
neală și, in orice caz, un rol ne revine și nouă. Intime— mtrm»a 
in viață cu romantismul visului de a face și eu o descocier-e- tar 
înainte de toate cu dorința clară, cu pofta, cec* vree. •» • 
munci dt mai bine, de a fi de folos industriei noastre !z ceers- 
nuă dezvoltare.

fa

NICOLAIE ERNST
______ ______ ■ Termină anul acesta In

stitutul de arhitectură. Califîcatival M dan și no
tele, și colegii și rezultatele: recent a câștigat pre
miul I la faza națională a urmi concurs internatio
nal care se va desiășura curind la Paris. înainte 
de a fi student a lucrat ca muncitor apoi ca teh
nician.

— Mă bucur, ne-a spus Ernst, că am si ne această cale orile- 
jul să-mi spun simțămintele de recunoștință față de partid, pne 

gri-e ctnăn wa-.La ana s* dair. *-a împlinit firesc, trednd 
!-i' 'npita sra expenesca nari; și aurcptincu-se. asa cum de 
MM • donata d* treapta creației. Stat șt ea unul dintre miile 
da Meri ai tina ani de tevdtlturl coincid exact cu anii $ese- 
rairrigi s m cin. am ăa ar-rl specializată incep cu primul an 
a. rrarrrafTăta care cxcuL

— Care stac, cese cunoscute personaL condițiile noi,
■~z—z li Dtai ș~=- z.:.:: zzz: s'.udentli in ulti-
■■•aei?

— Mi _ j o opera_e ce s^morie prea grea— Dacă mă
gledes-r .z =^.-_e coccriexe studențești „Grozăvești* și
-Semănătoarea*, care aa ioat date ia foioatață anii aceștia, dacă 
•ă giadesc ta cnttanu aaMretai de laboratoare, săli de studii, 
a tare* atMăretai de atadenti I n incă este foarte mult...

— Ce protLeme vă puise repartizarea ?
— S. cum tă vă expire mai precis. Multe și puține în 

acetaa timp. JMtine* ta sensul că știu, sint sigur și în afara 
or.tăria c_z.-. că voi fi repartizat intr-un loc de muncă. Este 
un lucru eăeveentar, dar care merită să fie subliniat, fiindcă nu 
este totuși neiaportaiit pentru un tinăr care termină studiile. 
.M ita* — ta sensul ci trăiesc o mie de emoții, începînd cu 
fireasca curiozitate de a afla locul unde voi lucra și terminînd 
cr problemele de fond ale muncii propriu-zise. Proiectele de Di» 
rective Drevăd ridicarea în viitorii 5 ani a 300 000 de aparta- 
H-e-.'.e ca si a numeroase alte construcții, sarcinile arhitecților 
: z in această perioadă deosebit de însemnate. In complexul 
acesta de proMese; dominant este însă sentimentul unei bucurii, 
burreia că. ieșind din institut. încă din prag, ți se arată per- 
■pcetii■ și ti se spune: .IM* planurile. Pregătire ti s-a dat. în
cepe Buri Ai și ta de fScnt o parte din cele 300 000*...

Ce poate fi ■*■ itablrtitlfor decit un asemenea îndemn ?
Asemănător a fast și snutânaninl pe care I-am trăit citind

- -= t “ ’ PMduCl ce pfatfd * d* stat
cu oareatal da entară și artă, intilnire la care tovarășul Nicolae 
Caunaesru a spus curtate care vor rămine un înțelept îndrumar 
B paaB* soi: te bubcu lor. se spunea, creatorii să-și îndrepte 
taeuBa spre tarerai minunai al bogăției folclorului românesc. 
&te «n favor da ta care și boi. arhitecții. avem de învățat mult...

Așseol ca rwrif coeriruaurea cu practica.

MARIA CERNICA
Foarte curind medic. In

aaîi iacuitățu studentă foarte bună. Nu numai la 
capitolul învățătură (unde carnetul de note este 
coaclsdent). dar și la capitolul răspunderi împre
ună cu soțul ei Nicolae Cernica, coleg de an, au 
teotărit să se stabilească in unul din satele înde
părtate. E dorința cu care se va prezenta în fața 
comisiei de repartizare.

— M am pregătii pentru o meserie care nu înseamnă numai 
“ "xer.e ~.zs»amr.ă viață și sănătate, înseamnă fericire, iată 
d» ce. pieciBd in viată cu o asemenea misiune, nu poți să nu

— Car» ț, e învățătura esențială dobîndită în cei 6 ani de 
SCMfaî

— Er»e esenualul în învățătura mea, pe lîngă cunoștințele 
pMtataBtaB est* Însușirea sentimentului de răspundere, de da- 
'^z~ z :i i zz >z-z.z:i:e. față de oamenii alături de care voi lucra, 
-♦ uree* ere st hotărit să lucrez într-o circă îndepărtată, să nu

-a 'Oc xsoc'. Aș VTea — și, alături de soțul meu, voi de- 
'- -zza » eforiuriie — ca localitatea care va fi circa noastră 
si - > z-z z --r: ie vedere sanitar, un exemplu.

:-z Z_-ec.;ve ale celui de-al IV-lea Congres al parti-
— ziriii» fi închin aceste modeste aspirații personale în 

-: ‘ ~ — subliniază prin prevederile înscrise în ele
- care se acordă la noi, omului, sănătății sale,

ir- J-e — - insumind circa 7 000 de paturi pînă în 1970, înce
tarea «n*r tacrări spitalicești, însumînd alte 5 000 de paturi 
:-c* !?=2. cotarea rețelei sanitare cu utilaje și aparatură medi- 
zi-ă ncc:~l etc. sint dovezi grăitoare în acest sens.

— Axez =xent personal— ?
— Gri j partidului pentru om îi voi răspunde, la rîndul meu, 

^.zzz-zzm cu probitatea profesională cerută, a misiuni) 
me-.e d* nedic

EUGEN DRAG0MIR
■ ... IPecanuI facultății de geologie, 

academicianul Miltiade Filipescu, l-a recoman
dat ca pe unul dintre cei mai buni. „Am în
credere în el, spunea tovarășul profesor. Iși iubește 
profesiunea, știe să muncească". Iar munca este 
esențialul, este știința științelor.

— înz —:» de a fi student am lucrat pe un șantier petrolifer,
- ce Tlrgoviște, iar tatăl meu a lucrat ca muncitor,
- . s t- aîit-ri de geologi. Pasiunea pentru geologia petrolu- 
... zz care o am acum, s-a născut, se pare, din aceste două 
evcer e.-. » zz.- ? și așa cum întrevăd din proiectele de Direc
tive ai* CoBgresuhai al IV-lea al partidului, există toate perspec
tivele să-mi văd visurile îndeplinite.

— Si incă cu satisfacții majore I
— Si. sfacțule vin, așa cum am învățat eu de la viață, atunci 

eînd urmărești cu perseverentă un ideal frumos. Idealul meu • 
să pot pune in valoare comori ale pămîntului nostru. După cum 
se știe, cercetările geologice vor fi îndreptate în anii care vin 
spre sporirea rezervelor de țiței, gaz metan, minereuri nefe
roase și nemetaliere, și îndeosebi spre cercetarea structurilor 
de hidrocarburi (petrol și gaze) cărora le vor reveni aproape trei 
pătrimi din volumul total al cercetărilor geologice, din cincinal. 
Specializarea mea corespunde acestor cerințe, depinde numai 
de mine ca să realizez într-adevăr ceea ce ini-am propus.

— Prevedeți un loc unde v-am putea găsi pește 4-5 ani?
— Greu de spus! Munca noastră, a geologilor, este o munci 

de permanent „teren'.
— N-o să vă sperie, totuși, aceste călătorii?
— Răspund cu o expresie frecventă la noi: „cine a ales geo

logia și-a pus de la început rucsacul în spate". Mă socotesc din
tre acei care nu vor obosi îndeplinindu-și datoriile în profesiu
nea aleasă...

LAZĂR BALINT
Energetician. Fire nu mai 

puțin avîntată. Chemarea producției este, și pen
tru el, legea supremei verificări a cunoștințelor 
însușite cu migală, cu perseverență, din compli
cate manuale tehnice in anii de facultate.

— Perspectivele pe care le deschid și pentru noi, pentru ener- 
geticieni, proiectele de Directive cu privire la valorificarea sur
selor energetice și electrificarea tării în perioada 1966—1975, oferă 
încă o dată un model de viziune științifică prin atenția pusă în 
continuare pe dezvoltarea energiei. Instalarea unor centrale cu o 
putere de aproape 3 ori mai mare decît întreaga forță a centrale
lor existente astăzi în România, crearea unor mari centrale și hi
drocentrale ca — Porțile de Fier, Argeș, Islaz. Craiova, Lotru, Sebeș, 
Someș, Șiret, Olt, Criș etc., crearea primei centrale atomoelec- 
trice — iată un plan al cărui autor și înfăptuitor nu putea fi 
decît un popor harnic și talentat, cum este poporul român, con
dus cu înțelepciune de partid.

— Ecouri din institut ?
— Pe noi, cei 160 de studenti, mîine ingineri energeticieni, de 

la Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București, 
ne-a entuziasmat și ne-a bucurat mult acest plan. Am învățat 
bine, vom munci bine pentru îndeplinirea lui. Vom răspunde 
cu fapte la chemarea de a revărsa în marile magistrale electrice 
ale țării lumina obținută din partea apelor, a cărbunelui și 
uraniului. Este drept, eu nu voi lucra, probabil, direct la produ
cerea curentului electric, sarcină care revine colegilor mei de la 
secția centrale. în planul de dezvoltare a energeticii, nouă, spe
cialiștii în transportul energiei electrice la distantă (electroener- 
getiștii), ne revin sarcini importante. Amintesc că potrivit ace
lorași prevederi se vor construi în următorii zece ani linii de 
mare forță (de 400 kV, de pildă), se vor electrifica 1 000 de sate, 
energia electrică va trebui să ajungă la marile combinate indus
triale... Primul meu pas spre îndeplinirea sarcinilor care-mi revin 
în anii cincinalului îl fac, cred, acum; lucrarea de stat este des
tinată tocmai construirii unor asemenea stafii de transport a cu
rentului electric Ia combinatele chimice, statie cu caracteristici 
speciale.

ANTON PENA
1 „ir „m i Biografie: 1955 — tehnician

agronom. 1965 — absolvent al Institutului agrono
mic — inginer horticol. Ani de lucru în G.A.Ș, ca 
maistru la o școală agricolă, student. în ultimii doi 
ani a obținut la institut media generală 10. Din a- 
nul III, bursier republican. Viitorul ? Specialist pe 
ogoarele țării.

— Directivele partidului sînt, și în agricultură ca și în oricare 
alt domeniu al vieții noastre economice, cartea noastră de căpă- 
tîi. în acest an peste 400 de studenti absolvim Institutul agro
nomic „Nicolae Bălcescu". Lucrările noastre de diplomă sînt ■— 
ca să dau un exemplu — sută la sută axate pe principalele pre
vederi pentru următorii cinci ani. Firește, pentru a ne înșuși în 
amănunțime ideile care rezultă din aceste documente de partid, 
pentru a pătrunde în profunzime indicațiile și a înțelege la nive
lul care trebuie sarcinile care ne revin — mai sînt încă multe 
de făcut de către noi. Ideea absolvirii ne dă aripi, sentimentul 
despărțirii de colegi ne dă, poate, și o oarecare nostalgie, dar 
faptul cel mai important rămîne obligația de a munci, de a învăța 
— acum și în continuare. Examenul de stat, așteptat cu concen
trarea eforturilor de către toți este, consider eu, unul dintre 
răspunsurile imediate pe care noi, tinerii specialiști trebuie să-l 
dăm chemării partidului. Pasul prim în producție îl facem acum, 
lucrînd la realizarea proiectelor, ale căror teme sînt direct izvo- 
rîte din problemele concrete ale muncii. A ne prezenta bine pre
gătiți — iată răspunsul generației noastre care are cinstea de a 
păși în viață odată cu cincinalul, a generației care va obține — 
și la propriu, dar și simbolic vorbind — „prima recoltă", în pri
mul an al cincinalului.

— Metafora este frumoasă și vă dorim succes.
— Mulțumim și vă poftim să ne vizitați. Ne veți găsi la locul 

recoltelor...

Anchetă realizată de EUGEN FLORESCU 
Fotograiiile : GH. CUCU



din viata 
tineretului 

lumii
_______________ a. - .
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Seul-ului

M
inistrul de externe 
al Coreei de sud, 
Dong Won Lee, a 
plecat la Tokio în 
timp ce la Seul de
monstrațiile studen
țești se țin lanț. 
Motivul nemulțumi
rii studențești este 
ușor de înțeles: călătoria minis
trului sud-coreean la Tokio are 

ca scop semnarea la 22 iunie a 
unui tratat cu Japonia, tratat 
considerat a fi contrar intereselor 
naționale și cauzei păcii.

Luni dimineața pe străzile ca
pitalei sud-coreene s-a revărsat 
din nou fluviul miilor de stu

denți care au protestat cu hotă- 
rîre împotriva intenției guvernu
lui de a semna tratatul cu privi-1 
re la așa-zisa „normalizare a re
lațiilor japono-sud-coreene“. Ca 
și în zilele precedente, poliția a 
intervenit folosind gaze lacrimo
gene pentru a-i împrăștia pe de
monstranți. In cursul ciocnirilor 
violente care s-au produs între 
poliție și studenți a fost înregis
trat un mare număr de răniți, iar 
100 de studenți au fost aruncați 
în dubele poliției.

împotrivirea față de proiectata 
încheiere a tratatului între Ja
ponia și Coreea de sud s-a ma
nifestat în dimineața aceleiași 
zile și cu prilejul mitingurilor 
care au avut loc la Universitate.', 
din Seul, precum și în alte co
legii și școli. Manifestații asemă-1 
nătoare s-au declanșat în întrea-1 
ga țară, ele exprimînd protestul | 
celor mai largi cercuri ale opi- i 
niei publice sud-coreene. Deo-1 
sebit de semnificativ este în a-1 
cest sens gestul cunoscutului om I 
politic sud-coreean, legislatorul I 
Chu Chin Han, care a declarat 
greva foamei de cinci zile.

Intenția da a se semna acest 
tratat a trasdt, u,upă cum se știe, 
vii resentimente șl țn Japonia, 
unde studenții s-au aflat de a- 
semenea in primele rînduri ale 
coloanelor de demonstranți. îm
potriva acestor aranjamente a 
protestat energic și guvernul 
R.P.D. Coreene, care a dat pu
blicității un memorandum în care 
este infirmat dreptul autorități
lor de la Seul de a semna acest 
tratat, drept care aparține numai 
unui guvern unic al întregii 
Coree.

Nemulțumirilor de ordin poli
tic li se adaugă cele generate de 
criza economică gravă în care 
se zbate Coreea de Sud. Iar 
manifestațiile care se succed una 
după alta înfățișează punctul a- 
cut și exploziv pe care l-au a- 
tins acest, nemulțumiri.

V. XJRSU

I

ELVEȚIA. — La Galena „Walcheturm' din Ziirich. 
sub auspiciile „Asociației pentru propagarea ar
tei moderne', a avut Ioc recent vernisajul expo

ziției pictorului Alexandru Ciucurencu. 
In fotografie : Aspect de la expoziție.

Campania anti-apartheid

a studenților danezi

și reacția sud-africană

r^oliția sud-africană a re- 
l chiziționat biblioteca ți

nui danez, care locuiește 
în R.S.A., ca măsură de repre
salii împotriva campaniei an- 
ti-apartheidului lansată de stu
denții danezi. In urmă cu cî
teva luni, Consiliul tineretului 
și organizații studențești din 
Danemarca au declanșat o 
campanie împotriva aparthei
dului, în cadrul căreia locui
torii Danemarcei au fost soli
citați să trimită cunoscuților 
lor din Africa de sud scrisori 
de protest împotriva politicii 
rasiste. Una din aceste scrisori I 
a fost trimisă și danezului că- j 
ruia poliția i-a confiscat 
blioteca.

bi-

Festival
internațional 
studențesc
la Marsilia

In cadrul unei conferințe 
de presă, Uniunea na
țională a studenților din 

Franța a prezentat programul 
Festivalului cultural interna
țional care va fi organizat la 
Marsilia între 3 și 13 septem
brie. Un număr de 36 de țări 
și-au anunțat pînă în prezent 
participarea la această mani
festație culturală cu ansam
bluri teatrale, folclorice, co
rale și orchestre universitare 
de jaz. Reprezentațiile vor a- 
vea loc în diferite cartiere ale 
Marsiliei și în împrejurimile 
sale. Totodată va avea loc și 
un „Festival al cinematogra
fului studențesc". Cu acest 
prilej va fi prezentat „un ci
clu asupra Vietnamului", prin
tre care filmul „în maquis- 
urile Vietnamului de sud" de 
Madeleine Riffaud.

Pentru a putea asigura fi
nanțarea festivalului care, 
contrar anilor trecuți, nu va 
mai primi nici o subvenție din 
partea guvernului, Uniunea 
națională a studenților a lan
sat O campanie de subscripție 
în rîndul opiniei publice, a 
mișcărilor de tineret și sindi
catelor.

Reuniunea guvernului algerian
ALGER 21 (Agerpres). — 

Duminică după-amiază a avut 
loc o reuniune a guvernului 
algerian în cadrul căreia a fost 
ascultat raportul colonelului 
Boumedienne cu privire la 
situația din țară.

Agenția „Algerie Presse 
Service" anunță că guvernul 
a luat o serie de hotărîri „pen
tru a asigura deplina conti
nuitate în executarea sarcini
lor sale". în acest sens este 
menționată numirea lui Ah
med Medeghbi în funcția de 
ministru de interne și al fi
nanțelor, și a lui Belkacem 
Cherif, ministrul educației na
ționale și în funcția de minis
tru al informațiilor.

Guvernul a reînnoit cu a- 
cest prilej apelul către po
porul algerian „de a menține 
ordinea” și „de a rămine vigi
lent*.

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Reprezentanții țărilor afro- 
asiatice, prezenți la conferin
ța primilor miniștri ai Com
monwealth-ului, au adresat 
luni un mesaj autorităților al
geriene în care — potrivit a- 
genției — 
spune: 
guverne 
care iau 
primilor miniștri ai Common
wealth-ului s-au întihiit pen
tru a examina recentele eve
nimente din Algeria în legă
tură cu conferința afro-asiati- 
că, programată pentru 29 iu
lie. Ținină seama de impor
tanța acestei conferințe și de 
obiectivele ei. se consideră 
preferabil ca ea să fie amâ
nată pentru moment și se su
gerează luarea de măsuri ac
tive pentru ca această confe
rință să aibă loc cit mai cu- 
rind posibil, după datele fixa
te în prezent”.

France Presse — se 
„Șefii de state și de 
ai țărilor afro-asiatice 
parte la conferința

• Biroului tehnic-comercia!
R. P. Române de la Tîrgul inter
national de la Poznan i-a fost atri
buită, din partea Direcției Tîrgu- 
lui, o diplomă cu ocazia celei de 
a zecea participări 
la acest tîrg.

a țării noastre
In Vietnamul de sud

• Continuîndu-și 
U.R.S.S., Iosip Broz 
tele R.S.F.I.,

vizita în 
Tito, președin- 

secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, și persoanele care-1 însoțesc au 
sosit, la 21 iunie, la Sverdlovsk.

• La 21 iunie, șahul Iranului, 
Mohammed Reza Pahlevi, a făcut 
o vizită iui Anastas Mikoian, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

In aceeași zi, șahul Iranului s-a 
întîlnit cu Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu care a avut o convor
bire. Au fost abordate probleme 
de interes reciproc.

• Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, și 
Cen I, vicepremier al Consiliului 
de Stat, care se află Intr-o vizită 
de prietenie in Republica Arabă 
Unită, au lost primiți duminică de 
președintele Gamal Abdel Nasser 
la reședința acestuia.

Convorbirile, menționează agen
ția China Nouă, s au desiășurat 
Intr-o atmosieră cordială și prie
tenească.

• Guvernul R.S.F. Iugoslavia a 
adresat Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. F. Germane o notă în 
care protestează împotriva atenta
tului săvîrșit Ia 8 iunie la Meers
burg, împotriva consulului iugoslav 
Andria Klarici.

In notă se subliniază că răspun
derea pentru activitatea subversi
vă a elementelor extremiste anti- 
iugoslave revine guvernului R. F. 
Germane, care tolerează astfel de 
acțiuni. Se cere, totodată, guver
nului R.F.G. să pedepsească pe cei 
vinovați de atentatul comis.

• La 21 iunie a sosit la Praga 
într-o vizită oficială de prietenie, 
la invitația Comitetului Central al 
P.C. din Cehoslovacia și a guver
nului R. S. Cehoslovace, o delega
ție de partid și guvernamentală a 
R. P. Mongole condusă de Jum- 
jaghiin Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popula- Revo
luționar Mongol, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. 
Mongole.

p.

• Agenția M.T.l. anunță 
timp de cîteva zile s-a aflat 
R. P. Ungară o delegație de spe
cialiști din 
a Camerei 
Francisco.

Delegația
Găbor Soos, locțiitorul ministrului 
agriculturii, cu președintele Came
rei de comerț, precum și cu con
ducători ai întreprinderilor de co
merț, exterior din R. P. Ungară.

că 
în

domeniul agriculturii 
de comerț din San

a dus tratative cu

• Conferința primilor miniștri 
ai țărilor Commonwealth-ului și-a 
reluat luni dezbaterile la Marlbo
rough House. Atît discuțiile de di
mineață, cît și cele de după-amiază 
au fost consacrate problemei Rho- 
desiei de sud.

Proiectele primului ministru ra
sist al acestei colonii, Ian Smith, 
privind proclamarea unilaterală a 
„independenței" Rhodesiei de sud, 
au fost întîmpinate cu o puternică 
împotrivire de mulți șefi de state 
africani.

La Londra se remarcă, totodată, 
faptul că guvernul britanic con
tinuă să apere punctul de vedere 
potrivit căruia o soluție în Rho
desia de sud este de competența 
numai a guvernului din acest te
ritoriu. Această poziție, scrie agen
ția Reuter, ar putea da naștere 
însă la serioase disensiuni cu con
secința unei posibile „rupturi în 
cadrul organizației".

)
• Președintele Republicii Italia, 

Giuseppe Saragat, și ministrul afa
cerilor externe, Amintore Fântâni, 
au sosit luni la Copenhaga ca oas
peți ai regelui Danemarcei. Ei se 
ailă în drum spre Norvegia unde 
vor face o vizită oficială.

• După Îndelungate tratative 
Intre reprezentanții Sindicatului 
personalului de pe navele comer
ciale americane, care au declanșat 
zilele trecute o grevă, șl repre
zentanții companiilor maritime, 
duminică a lost Încheiat un nou 
contract de muncă pe o perioadă 
de patru ani, care fine seama de 
'evendicările formulate de greviști.

PE SCURT

întrevedere De Gaulle-Humphrey
Comentariile presei franceze

Se pregătește decretarea
„stării de război"

SAIGON 21 (Agerpres). — 
Luni dimineața, la palatul gu
vernamental din Saigon a avut 
loc o ceremonie. In cadrul că
reia fostul șef al statului, Suu, 
și fostul premier Quat, au pre
dat funcțiile succesorilor lor 
militari — Nguyen Van Thieu 
și Nguyen Cao Ky.

Corespondentul agenției Fran
ce Presse transmite că se aș
teaptă decretarea „stării de 
război” In Întreaga tară. Aceas
ta presupune o serie de măsuri 
severe, menite să ducă la rea
lizarea scopurilor «xtxrse de 
generalul Ky in discursul ros
tit cu prilejul anunțării noului 
„cabinet de război” sud-vietna- 
mez. Printre acestea figurează 
dreptul forțelor polițienești de 
a efectua percheziții la orice 
oră din zi și din noapte, fără 
o hotărire judecătorească, su
primarea dreptului la grevă și 
la demonstrații. Hotăririle tri
bunalelor speciale sint execu-

torii imediat, fără drept de 
pel. Guvernul intenționează.

a- 
de 

asemenea, să suspende, pentru 
o perioadă de o lună, cea mai 
mare parte a ziarelor de limbă 
vietnameză, Inlocuindu-le cu 
două — din care unul pentru 
front, iar altul pentru spatele 
frontului. în acest răstimp zia
rele suspendate slut obligate 
să fuzioneze pentru a se reduce 
numărul lor.

PARIS 21 (Agerpres). — 
Vicepreședintele S.U.A., Hu
bert Humphrey, și-a încheiat 
duminică vizita pe care a fă
cut-o la Paris. Duminică el a 
fost primit de președintele 
Franței, de Gaulle. După în
trevedere, Humphrey a decla
rat ziariștilor că a avut cu 
președintele „o conversație 
foarte prietenească asupra a 
numeroase probleme”. El a 
spes apoi că a înmânat lui 
de Gaulle un mesaj din partea 
președintelui Johnson. între
bat asupra posibilității unei 
întâlniri intre Johnson și da 
Gaulle — vicepreședintele 
S-U-A- a declarat că nu este 
1a curent cu un astfel de pro
ject. Humphrey a arătat că

Convorbiri
franco - bulgare

PARIS. — Ivan Bndinov, minis
trul comerțului exterior al R. P. 
Bulgaria, și-a încheiat vizita ofi
cială la Paris. în timpul șederii 
sale în capitala Franței el a dis
cutat probleme ale colaborării 
economice și culturale ' bulgaro- 
franceze cu Couve de Murviile, 
ministrul de externe al Franței, a 
avut întrevederi cu Maurice Bo- 
kanowski. ministrul industriei. Gs- 
card d'Estaing. ministrul de finan
țe și al afacerilor economice. cu 
membri ai conducerii Uniunii in
dustriașilor francezi, cu reprezen
tanți ai diferitelor cercuri ce afa
ceri. în timpul convorbirilor s-a 
constatat o creștere consrierabuă 
a schimbului de mărfuri dintre 
Franța și Bulgaria, care a ajuns la 
180 milioane franci in anul 1964. 
față de 60 milioane de franci Ia 
anul 1960. S-a făcut un schimb 
de vederi cu privire la dezvoltarea 
în continuare a comerțului franco- 
bulgar. Ivan Budinov I-a invitat 
pe Giscard d'Estaing să vrreze 
Bulgaria.

Intr-o cxxespco- 
desță A-a 
Bruxelles, zt- 

arul vest-gcmxzn 
-JT1ANKFURTBR 

RUNDSCHAf a- 
rată că discuțiile in 
Consiliul Ministerial 
al Pieței comune, 
privind viitoarea fi
nanțare a politicii a- 
rre, a scos la ivea- 

că părerile — în 
special ale Franței și 
Olandei — sînt opuse. 
Ziarul relevă că pro
punerea olandeză 
privitoare la acorda
rea de drepturi supli
mentare Parlamentu
lui de la Stras
burg este spriji
nită de Italia și 
Luxemburg. Poziția 
franceză in această 
problemă constă în 
aceea că Parlamentu
lui vest-europeaa i 
se poate acorda o 
mai mare participare 
la discutarea t-ugetu- 
hri. fără insă să fie 
afectate drepuriie de 
a hotărî ale Ccaeiri- 
hri MinsteriaL

Referindu-se
faptul că F ras ța s-a 
pronunțat de aseme
nea împotriva pro
punerilor Piețe, co
mune privind finan
țarea politici agrare 
comune care prevede 
transferarea asupra 
CLE.E. a mijloacelor 
financiare pentru

X nuntarea de către 
Barry Goldwater a 
intenției de a can- 
dida in alegerile 
pentru Senat din 
1968 marchează 
o „relansare” a 
cercurilor conser
vatoare ultrareac

tionare pe arena politică din 
S.U.A., după înfrângerea suferită 
în alegerile prezidențiale din 
1964. în cuvintarea rostită la 
Clubul de științe politice din 
localitatea Scottsdale, Goldwa
ter a precizat că se va prezenta 
pentru a deveni din nou sena
tor „indiferent cine va figura pe 
cealaltă listă”. Tentativa fostu
lui candidat republican de a de
veni din nou senator de Ari
zona este un act, evident, te
merar, dacă se tine seamă că 
actualul senator Carl Hayden, 
în vîrstă de 88 de ani, este 
membru al Congresului din 
1912, de cind Arizona a deve
nit stat federal.

Mandatul de senator al lui 
Goldwater a expirat în luna ia
nuarie. El avea posibilitatea să 
candideze atît pentru Casa 
Albă, cît și pentru Senat (ur- 
mînd ca în cazul cînd devenea 
președinte să-și dea demisia din 
postul de senator), dar se pare 
că a contat într-o asemenea 
măsură că va deveni președin
te îneît nu s-a mai ostenit să 
încerce să-și reînnoiască pe alți 
șase ani locul în Senat... Anul 
acesta este prima „absentă” a 
lui Goldwater din viața politică

„discuțiile purtate nu au im
plicat probleme politice de 
fond”. Potrivit surselor fran
ceze, în cursul întrevederii au 
fost abordate probleme ale 
conflictului din Vietnam, ară- 
tîndu-se că in acest sens a a- 
vut loc _un larg schimb de 
vederi*.

Comentând vizita pe care a 
făcut-o la Parts vicepreședin
tele Statelor Unite Humphrey, 
oficiosul _La Nation* scrie: 
«Vizita efectuată la Kysee de
monstrează dorința Washing
tonului de a continua un dia
log cu Parisul oricare ar fi di
vergențele asupra diferitelor 
probleme internaționale”.

La rindul său. ziarul „Le Fi
garo” arată că Srfn^ția din 
Vietnam a fost examinată la 
fel ca și martie probleme ale 
actualîtățh. Bineînțeles din 
partea franceză se declară că 
es trebuie să ne așteptăm la 
rezultate precise și concreta 
de pe urma acestei întreve
deri*.

promovării

con-

EM. RUCĂR

oile inițiative ale Londrei pentru o apropiere a 
Angliei de Piața comună suscită, firesc, numeroa
se și ample dezbateri de opinii atît în cercurile 
politice cit și în paginile presei britanice.

Dintre acestea, ni se pare interesant să relevăm 
unele puncte de vedere, unele dezvăluiri privind 
dedesubturile actualelor insistențe engleze în 
recția unei apropieri de „cei șase".

„Apreciind posibilitățile industriei engleze 
scria dăunăzi FINANCIAL TIMES — experții din City au 
ceput să încline spre părerea că unele ramuri ale acestei 
dustrii pot tine piept cu succes concurentei Europei celor șase 
Nu este vorba despre aceste ramuri în totalitatea lor, ci numai 
despre o serie de mari uniuni monopoliste care au reușit să-și 
consolideze situația financiară și economică, rationalizîndu-și 
producția și înghițind micile întreprinderi. Aceste „mari firme 
prospere situate în fruntea industriei engleze dau tonul cam
paniei în favoarea aderării Angliei la Piața comună". Concluzia 
aceasta aparține economistului englez Andrew Shonfield. In
tr-im articol apărut în influenta publicație economică mai sus 
citată, Shonfield opiniază că tocmai părerea marilor monopo
luri, îndeosebi a celor legate de piața europeană, a determinat 
guvernul să „a- 
rate o bunăvo
ință mai mult 
decît discretă 
pentru o aso - 
ciere la Piața 
comună". Mai 
explicit, infor
matul săptămi- 
nal „THE ECO
NOMIST" a nu
mit grupările 
industriale - fi
nanciare care 
insistă pentru 
iderarea Angli
ei la Piața co
mună. Este vor
ba, in primul rînd de cercurile monopoliste care controlează 
industriile constructoare de mașini și chimică. Printre adeptii 
integrării „se întîlnesc conducătorii gigantului chimic „Impe
rial Chemical Industries", ai puternicii asociații a Camerelor 
de comerț britanice".

Din dezvăluirile lui „The Economist" reiese că „vîrfurile" 
industriei grele engleze sînt în plină activitate de negocieri cu 
omonimii lor de peste Canalul Mînecii pentru formarea unui 
uriaș cartel industrial care să cuprindă atît Anglia cît și cele 
mai mari puteri industriale din Europa occidentală.

Ideea creării unui asemenea cartel în care ar domina 
cernele industriale vest-germane și engleze nu e deloc nouă. 
Bazele lui au fost puse în martie 1939, cu cîteva luni înainte 
de începerea celui de-al doilea război mondial, cînd reprezen
tanții grupului industrial al Gernțaniei (Reichsgruppe Indus
trie) și delegații Federației industriei britanice s-au întrunit la 
Dusseldorf. Participant!! la această întîlnire au pus la cale un 
fel de „Munchen economic".

Intenționează marele business britanic să repete tentativa 
de la Dusseldorf? Un pas pregătitor într-o asemenea direcție 
s-a făcut încă din 1963, așa cum reiese din datele unei an
chete efectuate în rîndurile membrilor Federației industriei 
britanice, una din cele mai mari uniuni a monopolurilor bri
tanice. Ancheta, ale cărei rezultate au devenit publice a arătat 
că în urmă cu mai bine de doi ani o serie de monopoluri din 
industriile constructoare de mașini, chimică și din alte ramuri 
au și încheiat acorduri cu concurenții lor vest-europeni pentru 
cazul în care Anglia ar adera la grupul „celor șase". TIMES 
relata că actualmente se duc la Bonn tratative în vederea 
încheierii unei tranzacții între „Imperial Chemical Industries" 
și monopolurile din industria chimică vest-germană.

Evident, interesele, calculele șl manevrele marilor monopo
luri britanice constituie un efeinbnt fundamental pentru înțe
legerea insistentelor sporite ale Lffri'drei în „crearea de punți 
între Marea Britanie și „cei șase";

A

In culisele

Grevă generală
a muncitorilor dominicani

SANTO DOMINGO 21 (A- 
gerpres). — Două din cele trei 
mari centrale sindicale din 
Republica Dominicană, Confe
derația autonomă a sindicate
lor creștine și Frontul munci
toresc unit al sindicatelor au
tonome, care grupează aproxi-

matiy 250 000 de muncitori, au 
hotărî! -declanșarea, cu înoe- 
pere de luni, a unei greve , ge
nerale ide trei zile în sprijinul 
guvernului constitutionalist 
dominican și în semn de pro
test împotriva intervenției mi
litare a £>.U.Ă. în această țară.

1’

INSULA MAU- 
RICIU — Pe

„cei șase
încă cui actna- 
kdm csrin de finan
țare a azrscultum. 
Subsecretarul de stat 
dm Mzmsteml de 
Externe vest-german. 
Lahr a declarat că in 
caz contrar ▼> trebui 
ca întregul catalog 
al problemelor să fie 
i-.-Jr-vr intr-un 
pachet și rezolvat 
până la toamnă sau 
pină la sfirșitul 
cestui an.

Concepția franceză 
potrivit căreia 
sele agrare să 
globale în finanțarea 
Pieței comune numai

u-

«fin 1949. cind a ocupat un Ioc 
în Consiliul municipal al orașu
lui Phoenix, și din 1952, cînd a 
fost ales senator.

Odată cu intrarea în „cursa 
senatorială”, Goldwater a anun
țat că „acceptă” să conducă 
FREE SOCIETY ASSOCIATION, 
,.un nou grup de conservatori 
nepartizani" care cuprinde atît 
republicam, cît și membri ai 
Partidului democrat, care bine
înțeles îi împărtășesc vederile. 
Goldwater a declarat la postu-

paniei electorale din noiembrie 
1964. însuși Goldwater a decla
rat că a fost numit „afitător la 
război pentru un program mult 
mai puțin ferm decît cel aplicat 
acum”. Or, grupările conserva
toare ultrareactionare care în
cearcă să se afirme din nou, 
declară că ele pot să pună mai 
bine în aplicare propriul lor 
program.

Pe lîngă pretenția paternită
ții asupra actualei orientări a 
politicii S.U.A., reprezentanții

pată din mină, ci canalizată pe 
un făgaș convenabil lor. în ac
tualul „reflux”, după respinge
rea programului republican din 
alegerile din noiembrie 1964, 
sprijinitorii lui Goldwater con
tează și pe aripa sudistă a 
Partidului democrat, așa-numi- 
ții dixicrati. în alegerile par
țiale de săptămâna trecută din 
statul Carolina de sud, Albert 
Watson, fost membru al Parti
dului democrat în Camera re
prezentanților, a fost ales pe

Goldwater reapare...

rile de televiziune că noua aso
ciație „nu este un al treilea 
partid politic” ; în conducerea 
asociației figurează fostul se
nator Denison Kitchel, care a 
fost managerul campaniei elec
torale a lui Goldwater, și, Char
les Lichtenstein, care a demi
sionat în urmă cu două luni 
din Comitetul național al Parti
dului republican.

Apariția noii formații pe sce
na politică americană are loc 
în condițiile în care actuala 
administrație a Partidului de
mocrat aplică într-o măsură tot 
mal largă programul preconizat 
de adversarii ei în timpul cam-

cercurilor ultrareactionare vor 
să creeze un front cît mai so
lid în fata conturării unui cu
rent considerat „liberal" în 
Partidul democrat, sub condu
cerea fraților fostului președin
te al S.U.A., Robert și Edward 
Kennedy.

Ultimul sondaj efectuat de 
Institutul Gallup indică o scă
dere a popularității președinte
lui Johnson — în special din 
pricina politicii duse în Vietnam 
și în Republica Dominicană — 
cu 3 la sută, iar sprijinitorii lui 
Goldwater consideră că tendin
ța de modificare a atitudinii 
opiniei publice nu trebuie... scă-

lista republicană, învingîndu-1 
pe candidatul democrat Preston 
Callison. Watson demisionase 
din Camera reprezentanților în 
februarie 1965/ după ce a fost 
sancționat în partidul democrat 
pentru că susținuse candidatura 
lui Goldwater. „Cursa Watson— 
Callison — scria „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE" — a fost 
urmărită de liderii celor două 
partide nu numai ca un test al 
speranțelor republicane de a 
dezvolta un sistem bi-partid, 
dar și al gradului în care po
ziția conservatoare a Iui Barry 
Goldwater a prins rădăcini 
acolo”.

De asemenea, în Mississippi, 
alt stat considerat în „Sudul 
adine”, s-a înregistrat o depla
sare în favoarea republicanilor 
conservatori, care au preluat 
steagul dixicratilor din Partidul 
democrat în localitățile Hat- 
tiezburg și Columbus au fost 
aleși primari republicani. Can
didatul republican Paul Grady 
l-a învins pe primarul democrat 
Claude Pittman, iar R. Har- 
mond, care a demisionat din 
Partidul democrat și a trecut în 
tabăra republicanilor, l-a învins 
pe primarul William Propst. 
Deși în alegerile municipale 
victoria este determinată de 
considerente strict locale, totuși 
grupările conservatoare ultra
reactionare din Partidul repu
blican caută să tragă concluzii 
generalizatoare pentru poziția 
lor în statele sudice. în această 
încercare, sprijinitorii lui Gold
water contează pe faptul că ac
țiunea de desegregare și aplica
rea legii drepturilor civile a 
provocat o asemenea iritare în 
rîndurile rasiștilor înveterati în- 
cît aceștia sînt gata să caute 
cu orice preț o ieșire pentru 
a-și reafirma supremația lezată.

Este, desigur, prematur de 
pronosticat asupra șanselor pe 
care sprijinitorii lui Goldwater 
le au în evoluția vieții politice 
americane, dar reapariția lor 
reprezintă neîndoielnic 
simptom îngrijorător.

una din străzile 
orașului Port 

Louis

un
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Belgia

Va fi format
un guvern Harmel?

BRUXELLES. 21 (Agerpres). 
— Criza de guvern din Belgia, 
declanșată acum patru săptă
mâni prin demisia fostului ca
binet Theo Lefevre, a intrat 
într-o nouă fază prin însărci
narea de către regele Bau- 
douin a unuia din liderii Par
tidului social-creștin, Pierre 
Harmel, cu formarea noului 
guvern. Observatorii sublinia
ză că Harmel urmează să ini
țieze, începînd de astăzi, o se
rie de noi tratative cu liderii 
principalelor partide politice 
din Belgia — social-creștin, 
socialist și liberal — în ve
derea realizării unui compro
mis care să ducă la formarea 
unui cabinet alcătuit de către 
cele trei partide. Agenția 
U.P.I. consideră însă că „șan
sele sale de succes sînt scă
zute".


